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CKD ja FA, kaksisuuntainen yhteys

• CKD lisää tromboosiriskiä

• FA lisää CKD-potilaiden kuolleisuutta

• Sykkeenhallinta on CKD:ssa

vaikeampaa, samoin rytminhallinta,

(uusiutumisriski korostunut 

lääkehoidossa sekä kardioversion ja

ablaation jälkeen)

Kardioversion riskit voivat lisääntyä

Watanabe ym. Am Heart J 2009



 31321 dialyysipotilasta, joilla FA

 Varfariini  vs ei ak

 Varfariiniryhmässä

- hemorragiset stroket lisääntyivät 38 %

- iskeemiset stroket lisääntyivät 13 % (ns)

- stroket yhteensä lisääntyivät 45 % 

- verenvuodot lisääntyivät 31 % 

- tromboemboliat vähenivät 40%

- ei eroa CV - eikä kokonaiskuolleisuudessa

 → ei rutiinisti varfariinia dialyysipotilaan 

eteisvärinään

Am J Cardiol 2016

VS

Varfariini vähentää 

FA:ssa tromboosiriskiä

60 % normaaliväestössä

ja CKD:ssa GFR >30 

ml/min



BCM 
Nephrology 
2016

Stroke Bleeding56146 potilasta



Tromboembolisten 

komplikaatioiden ja vuotoriskin 

arviointi (FA:n käypähoitosuositus 2017) 

Modifioitu CHA2DS2-VASc HAS-BLED

Kumpaakaan ei ole validoitu edenneessä munuaisten vajaatoiminnassa



ESC guidelines 2010



Varfariini

Edut

 Voidaan käyttää 

dialyysipotilaillakin

 Voidaan käyttää 

tekoläppäpotilailla ja 

mitraalistenoosissa

 Helppo seurata

 Helppo kumota

Haitat
 Vaikutus tulee hitaasti

 Puutteelinen teho 
aivoinfarktien estossa      
dialyysipotilailla

 Lisääntynyt 
vuototaipumus 
dialyysipotilailla

 Verisuonten ja läppien 
kalkkiutuminen

 Kalsifylaksia

 Interaktiot

 INR-seurannan tarve, 
tavoite (TTR > 80 %)



Kalsifylaksia

Marevan estää 

matrix GLA-proteiinia, 

jota tarvitaan kalkkiutumisen

estossa



Varfariini

 Eliminaatio ei riipu  munuaisfunktiosta

 Kuitenkin vuotoriski lisääntyy:

- ureemiset toksiinit 

- muuttunut trombosyyttifunktio

- anemia

- antikoagulaatio (LMWH) dialyysissä

- korkea RR

- toimenpiteet



Disclaimer: Dabigatran etexilate, rivaroxaban, and apixaban are approved for clinical use in stroke prevention in atrial fibrillation in certain countries. Edoxaban is not 
approved for stroke prevention. Please check local prescribing information for further details

NOAC innovation has led to improved outcomes in 

key 

stroke endpoints vs VKA therapies in clinical trials

NOAC, Meta-analysis of data from 
RE-LY®, ROCKET AF, ARISTOTLE, ENGAGE AF-TIMI 48

HAEMORRHAGIC

STROKE

51%
ALL-CAUSE

MORTALITY

10%
INTRACRANIAL

BLEEDING

52%

STROKE/SE

19%

MAJOR

BLEEDING

No significant 

difference

Ruff et al. Lancet 2013

Mukana ei potilaita, 

joiden GFR  <30 ml/min



Suorat antikoagulantit,  DOAC 
(dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, 

edoksabaani)

Edut

 Vähintään yhtä hyvä teho

 Vähemmän vakavia 
vuotoja

 Vakioannostelu

 Vaikutus tulee nopeasti

 Ravinto (K-vitamiini) ei  
vaikuta tehoon

 Vähemmän 
lääkeinteraktioita

 Ei hyytymistekijäseuran-

nan tarvetta rutiinisti

Haitat
 Ei, voi käyttää, jos tekoläppä tai 

mitraalistenoosi*

 Vasta-aiheisia (Suomessa), jos 
eGFR alle 15-30

 Korkeampi hinta

 Lyhyempi käyttökokemus

 Vaikeammin kumottavissa

 Käyttö vaikeampi varmentaa

*keskivaikea tai vaikea 



Suora trombiinin esto: dabigatraani 

Tekijä X:n esto: riva-, apiksa- ja edoksabaani



(≥133 µmol/l)

paino < 60 kg

Suomessa dabigatraani sallittu 

ad GFR 30, muut ad GFR 15 ml/min



Stroke-riski suhteessa

munuaisfunktioon

DOAC vs varfariini

Fanikos J Am J Med 2017



Vuotoriski 

suhteessa 

munuaisfunktioon

DOAC vs varfariini

Fanikos J 

Am J Med 2017





Potilas 1
 85-v nainen

 Verenpainetauti, paroksysmaalinen FA

 Syvä laskimotukos 2006, jolloin Marevan 6 kk, lopetus 

ennenaikaisesti gi-vuodon vuoksi

 2013 aivoinfarkti, aloitettiin Pradaxa 110 mg x 2, (GFR < 50 

ml/min), muu lääkitys: Cardace 10mg x1, Bisoprolol 1.25 

mg x 1

 9.5.2014 sairaalaan verisen ripulin vuoksi:

 Krea 950, Urea 45.8, K 6.1, pH 7.20, HCO3 12.0, INR 5.0, 
APTT 125.4, Hb 111, CRP 9, U-ery ++, alb ++, leu +++, 

viljelyssä E-coli >105

 Uä:  oik. kutistusmunuainen, vas. munuainen normaali, 
myös verenkierto





Potilas 1…

 Dabigatraani kumuloitunut

 Hemodialyysi x 4

 Idarusitsumabi (Braxbind) ei vielä käytössä

 ATN / dabigatraanin aiheuttama ATIN? 

 Prednisoloni 20 mg x 1

 Toipui, Krea jäi kuitenkin 200-tasolle

 Tukosriskipisteet 4, vuotoriskipisteet  3

 Kotiin neurologin konsultaation perusteella 

ilman ak-hoitoa

 Exitus 8/2014 (media-alueen aivoinfakti l.a.)



Potilas 2

 71-v mies

 Tyypin 2 DM, hypertensio, FA, johon apiksabaani 

5 mg x 2

 22.9.2016 anteriorinen NSTEMI, kardiogeeninen 
shokki

 A. radialiksesta PCI  LAD, LCX, LCX:ään myös stentti 

 RCA:n vanha totaalitukos jätettiin hoitamatta 

 Krea 103



Potilas 2



Potilas 2

 10.10. soittokontrolli: Krea 191. Losartaani puolitetaan, 

spironolaktoni tauotetaan

 11.10. RCA:n tukoksen avaus a. femoraliksesta ei onnistunut, 

Krea 165 -151

 20.10. soittaa, kun tytär sanonut olevan huonon värinen, ei 

toimenpiteitä

 15.11. päivystykseen väsymyksen ja jalkojen 

kantamattomuuden vuoksi

 Krea 492, Urea 21.7, K 4.5, HE-tase norm, U-Eryt 6301, INR 1.8, 

APTT 26, antiFXa > 2, Hb 122, CRP 2, munuaistautiserologia 

neg, B-Eos koholla, C 3- ja C-4 normaalit

 Uä: munuaiset ja niiden verenkierto normaali

 Metformiini, losartaani ja apiksabaani tauotetaan



Potilas 2

 AKIn diagnoosi ?

 Kolesteroliembolisaatio, 

varjoainevaurio/ATIN?

 Hemodialyysihoito 25.11.2016 alkaen 

pysyvästi

 Hematurian loppumisen jälkeen Plavix 

3/2017 asti, Marevan pysyvästi

 Apiksabaanin annosta ei vähennetty 

ohjeen mukaan eikä Kreaa kontrolloitu



Suositus antrotomboottisen lääkityksen 

kumoamiseksi Töölön sairaalassa 2016

PCC= protrombin complex concentrate (Cofact, Octaplex)
Protamiinisulfaatti 1400 anti-hepariini ky/ml 

Vaikuttava aine

Kauppanimi

Vaikutus hyytymisen estossa

Laboratoriomääritys

Vaikutuksen spontaani 
häviäminen

Välitön kumoaminen

Hematology.fi



Suositus antrotomboottisen lääkityksen 

kumoamiseksi Töölön sairaalassa 2016

Edoksabaani

Lixiana

Suora Fxa esto

P-aFXa (suuntaa 
antava)

20-30 t ?

Ei vastalääkettä

Harkitse: 
PCC 50 ky/kg 

tai
rFVIIa???

PCC= protrombin complex concentrate (Cofact, Octaplex)
aPCC = activated protrombin complex concentrate (Feiba)
rFVIIa = rekombinantti hyytymistekijä VIIa (NovoSeven)

Vaikuttava aine

Kauppanimi

Vaikutus hyytymisen estossa

Laboratoriomääritys

Vaikutuksen spontaani 
häviäminen

Välitön kumoaminen

Andeksaneetti alfa tulossa 
kumoamaan rivaroksabaania ja 
apiksabaania



Potilas 3
 62-v mies

 HTA, dyslipidemia, ei lääkitystä

 5/2016 vas. MCA laaja aivoinfarkti, angiossa trombi

 Etiologiana entuudestaan diagnosoimaton FA, 

jatkossa paroksysmaalinen

 Kaulasuonissa vähäistä plakkia, ei ahtautumista

 UKG: LVH, EF 55 %, lievä MI

 Krea 88-99

Eliquis 5 mg 5 mg x 2



Potilas 3

 6.4.2017 FA-kohtauksen vuoksi päivystykseen, 

edellisenä päivänä vielä sinusrytmi

 Krea 101, Hb 156

 DC x 4, ilman tulosta, kotiutui

 7.4. takaisin kylki- ja vatsakivun vuoksi

 Varjoaine-TT:ssa mol. puoleiset munuaisinfarktit

 UKG: ei trombimassaa, EF 55 %

 Vannonut käyttäneensä Eliquisin

 Klexane hoitoannoksella, jatkossa Marevan

 antiFXa ei otettu



Uusien antikoagulanttien 

laboratoriotutkimukset

 Ennen hoidon alkua: PVKT, Krea, Alat, INR tai TT, APTT

 Hoidon aikana: PVKT, Krea, Alat

- GFR 30-60 ml/min, yli 75 v tai hauras: 3-6 kk:n välein

- GFR 15-30 ml/min: 1-3 kk:n välein

 Dabigatraani

- trombiiniaika (Trombai), APTT voi olla koholla

 Rivaroksabaani, abiksabaani, edoksabaani

- anti-Fxa, INR voi olla koholla

 Ota vuotavalta /leikattavalta DOAC-potilaaltasi päivystyksessä 
perinteiset hyytymistestit

Lassila

Lääkärin 

käsikirja 2019



Suorien antikoagulanttien 

tauotus ennen leikkausta

Kuittinen SLL 8/2019



Potilas 4

 45-v mies, jolla DM1 + nefropatia

 PD-hoidon jälkeen munuaissiirto 24.9.2017 

 Immunosuppressio: siklosporiini, mykofenolaatti ja 

metyyliprednisoloni

 12/2017 pieni keuhkoembolia

 Krea 132

 Alkuhoitona enoksapariini 1mg/kg x 2 

 4.1. aloitettiin apiksabaani 5 mg x 2 (Inxbasen

mukaan ei interaktioita)

4.1. 10.1.

CyA 175 325

Krea 132 211



CNI + DOAC

 Dabigatraani + CyA tai Tacro: vältettävä, 

dabigatraanin pitoisuus nousee merkittävästi

 Rivaroksabaani + CyA: vältettävä, 

rivaroksabaanin pitoisuus nousee merkittävästi

Rivaroksabaani + Tacro: ei interaktiota

 Apiksabaani + CyA: vähäpätöinen interaktio, 

molempien pitoisuudet voivat vähän 

suurentua

Apiksabaani + Tacro: ei interaktiota

 Edoksabaani + CyA: edoksabaanin pitoisuus voi 

nousta ad 70 %, puolita edoksabaanin annos

Edoksabaani + Tacro: ei interaktiota

 Muut interaktiot: vrt Duodecim lääketietokanta



 KDIGO 2018:

” There are no RCTs that examined the efficacy and 

safety of anticoagulation in CKD patients with 

eCrCl < 30 ml/min, and there is insufficient high-

quality evidence to recommend warfarin for the 
prevention of stroke in patients with AF and 

dialysis-dependent CKD.”

”To reduce bleeding risk, lower dose apixaban 

(2.5mg orally twice daily) or rivaroxaban (15 mg 
daily) may be considered in this population until 

clinical safety data are available.”

CKD + eteisvärinä –

antikoagulaatio



 AHA 2019:

“For patients with AF who have a CHA2DS2-VASc 
score of 2 or greater in men or 3 or greater in 

women and who have end-stage chronic kidney 

disease (CKD; creatinine clearance [CrCl] <15 
mL/min) or are on dialysis, it might be reasonable 

to prescribe warfarin (INR 2.0 to 3.0) or apixaban 

for oral anticoagulation.”

CKD + eteisvärinä –

antikoagulaatio



 Ensimmäinen meta-analyysi, jossa oli sekä CKD-

että HD-potilaita.

 DOACeja verrattiin paitsi varfariiniin, myös 

aspiriiniin

NDT 2019



DOAC vs varfariini CKD-

potilailla (GFR >15), joilla FA



DOAC vs varfariini HD-

potilailla, joilla FA



Eteiskorvakkeen katetrisulku

Jos halvausvaara suuri,

eikä AK-hoito ole 

mahdollinen 

Onnistumistodennäköisyys

yhtä hyvä CKD vs ei CKD

Ablaatio myös

mahdollinen



Mikä ak-hoito CKD- ja 

dialyysipotilaalle?

 FA CKD-potilaalla GFR >15 ml/min:

- Ensisijaisesti DOAC

- Hyvin sujuvaa varfariinihoitoa ei tarvitse lopettaa

 FA HD-potilaalla: 

- Ei rutiinisti ak-hoitoa primaaripreventioon

- Varfariini toistaiseksi ainoa vaihtoehto

- Apiksabaani todennäköisesti tulossa käyttöön

 FA PD-potilaalla:

- Vuotoriski pienempi kuin HD:ssa, ak herkemmin?



Kiitos!

Katso TEEMA uudet antikoagulaatiot SLL 8/2019t



 ESC 2016:

“Anticoagulation can be safely used in AF patients 
with moderate or moderate-to-severe CKD 

[glomerular filtration rate (GFR) ≥15 mL/min).”

CKD + eteisvärinä –

antikoagulaatio



Apisabaani vs aspiriini CKD-

potilailla, joilla FA



Muuta

 DOAC GFR laskee hitaammin Ref

 CD:n jälkeen vähemmän strokeja 

DOACeillaDOAC voi aiheuttaa akuutin 

munuaisvaurion


